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COLUNA
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Concessõe$
NNSenadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura
questionam a eficácia do modelo adotado pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres para as concessões
e querem um “esclarecimento formal” do Ministério da
Infraestrutura sobre as ações da reguladora. A pedido
do senador Esperidião Amin (PP-SC), o colegiado vai
realizar audiência amanhã. É esperada a participação
do ministro Tarcísio Freitas. Amin defende a avaliação
do atual sistema de parcerias e concessões que, “segundo manifesto do atual ministro, deverá ser ampliado
ao longo dos próximos anos”.

Livro de História
NNO

deputado Guilherme
Mussi (PP-SP) apresentou
PL 747/19 para que Brasil
reconheça o “extermínio
sistemático de armênios”
pelos otomanos na Primeira Guerra Mundial.

Leitura do cárcere
NNAtravés de sua mulher,
Simone, José Dirceu recebeu em Curitiba o livro

‘Memórias da Diverticulite’, que o amigo e jornalista Pedro Rogério lançou
recentemente em Brasília.

Aliás...
NN..um dos motivos que fez
a Justiça transferir Eduardo Cunha para Brasília foi
o fato de dividir cela com
Dirceu em Curitiba. Os
dois andaram se estranhando na pequena cela.

Mordaça...
Lucio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados

CrônicaS E ARTIGOS

Mulheres que ressuscitam leões
Geraldo Nogueira
Subsecretário da Pessoa com Deficiência
no Município do Rio
de Janeiro

É

comum ouvir que mulheres sofrem discriminação, seja na sua
condição social ou no ambiente
de trabalho. As mulheres por expressar suas emoções com maior facilidade
do que os homens, acabaram denominadas como sendo o sexo frágil. Uma
ideia que, no dia a dia, é reforçada no
imaginário social pela gentileza masculina, como abrir-lhes portas, darlhes a preferência em assentos, dentre outras cortesias dos homens. Esse
comportamento masculino tem sido
combatido pelos movimentos feministas que lutam por igualdade social,
rompendo com um costume que reforçar uma imagem de fragilidade da
mulher. Algumas feministas chegam
a evitar o romantismo e existem mulheres que até abandonam os hábitos
mais delicados e femininos.
Mas, por mais que as mulheres lutem contra uma imagem feminina, romântica e delicada, a sociedade ainda

as vêem por sua apresentação social,
considerando os cuidados com o seu
corpo, suas roupas e aspecto pessoal.
Mais do que os homens, as mulheres
são cobradas socialmente do cuidado

“É fascinante
observar a força
da mulher quando
mistura ternura e
beleza aos desafios do
dia, mas que forma
esse ser poderoso”
com sua postura social. Independentemente de sua condição econômica, a
sociedade impõe à mulher uma condição comportamental que transita pela
tênue linha do que seja uma postura
delicada ou submissa. Essa realidade
obriga a mulher a desenvolver múltiplas habilidades sociais, mas ainda
assim ela é vista como um ser frágil em

relação aos homens.
Diante disso, imagina o que passa
uma mulher com deficiência, que muita das vezes, ainda tem que lidar com
a rejeição sociocultural de sua diferença? Imagina o que sofre de discriminação a mulher que use uma ajuda
assistiva, como um par de muletas,
uma cadeira de rodas ou uma perna
mecânica? Essa mulher tem que lutar contra nossa herança cultural, o
pensar de seus familiares, amigos e
colegas de trabalho. São mulheres que
ressuscitam leões, que encontram forças em sua essência feminina para desenvolver uma profissão, educar filhos,
sustentar uma família e lutar contra
preconceitos.
É fascinante observar a força da mulher quando mistura ternura, beleza
e elegância, aos seus desafios do dia,
numa combinação de atitudes e sutilezas quase imperceptíveis, mas que
forma esse ser poderoso, que ainda enfrenta tantos preconceitos sociais reforçados por leis e praticas jurídicas que
colaboram na construção de conceitos a partir de uma visão cultural que é
discriminatória e que atenta contra os
direitos e a dignidade da mulher.

NN O deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) classifica como
“lei da mordaça” trecho de circular (856/19) da Caixa que proíbe
donos de lotéricas de criticarem o banco. Ele protocolou Projeto
de Decreto Legislativo para derrubar a norma que cita como
“verdadeiro cerceamento ao direito de livre expressão a todos
os empresários lotéricos”.

...nos lotéricos
Bueno, uma
circular não pode limitar
o direito à livre manifestação previsto na Constituição. O projeto passará pelas comissões de Finanças
e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania, e depois será votado
no plenário da Câmara.

cia reguladora no cerco ao
aplicativo de viagens compartilhadas. A ANTT afirma que a liminar obtida
pela Buser só é válida para
o Estado de São Paulo, e
não para o Estado de Minas Geais. Daí ter apreendido veículo de viação alugado pela empresa do App
há duas semanas.

Na paz, na moral

Na pista

NNRodrigo

NNJá os advogados da Buser garantem que estão de
posse de liminar judicial
com efeito em território
federal para operação. Foi
o seguinte: a ANTT derrubou liminar do app no
TRF1, em Minas, e em seguida o STJ determinou
que a Justiça de São Paulo
tem jurisprudência sobre
o mandado de segurança
em questão - e o TRF1, em
nova decisão, julgou improcedente o pedido da
Agência contra a Buser.

NNSegundo

Maia tem fugido da imprensa para evitar comentários a falas
do presidente Bolsonaro.
Nem os assessores são avisados de alguns compromissos do democrata.

Em forma
NNA

ex-presidente Dilma
Rousseff decidiu passar
um tempo, novamente, no
Rio Grande do Sul. Instalada em seu apartamento de
70 m² em Porto Alegre, no
bairro da Tristeza (o nome
não ajuda), ela já emagreceu seis quilos, desde as
eleições de outubro, praticando pedaladas (de fato)
e seguindo dieta rígida.

Cidadã comum
NNNas

horas de lazer, ela
tem sido vista nas pracinhas e em shoppings da
capital gaúcha com dois
netos. Mas sem qualquer
apoio popular.

ANTT x buser
NNSegue a novela da agên-

Parceiros digitais
NNMaior plataforma digital da América Latina,
com 25,5 mil lojistas e 9
milhões de produtos, a
companhia pretende chegar a uma base de 40 mil
parceiros até o fim do ano.
A gigante do e-commerce promoverá, dias 4 e 5
de julho, a primeira edição do B2W Marketplace
Summit, que terá 48 horas de duração e mais de
30 palestras.

ESPLANADEIRA
NNO pandeirista Pedro Miranda e cantora Sanny Alves vão interpretar Jackson do Pandeiro e Almira Castilho na festa em homenagem
ao centenário do famoso músico que Haroldo Costa fará de 28 a 30 de
agosto no Sesc do Centro do Rio.
Publicada diariamente em 36 jornais e portais de 24 estados.
Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter
@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

Descaso com a imagem
Aristóteles
Drummond
Jornalista

O

s governos no Brasil, em todos
os níveis, parecem não se importar muito com a imagem
do país perante aqueles que nos visitam. As manifestações de descaso,
omissão municipal, estadual ou federal são evidentes.
Para ficar no exemplo do Rio de Janeiro, o denominado cartão postal do
Brasil, a situação começa nos aeroportos, com frequentes operações da Receita Federal, provocando filas imensas para a entrada no país, assim como
as calçadas entregues a angariadores
de transporte e até pedintes. Foi-se o
tempo em que os aeroportos estavam
subordinados ao antigo DAC, que era
órgão do Ministério da Aeronáutica,
que fazia a gestão dos espaços.
Na saída do aeroporto internacional, a Avenida Brasil abriga a sua cra-

colândia, com mais de uma centena de
usuários-habitantes, em espetáculo
chocante, durante as 24 horas do dia.
A população de rua entre o centro da
cidade e a zona sul, destino dos turistas e homens de negócios, estimase em dez mil pessoas, em colchões e
cobertores espalhados por calçadas.

“A sociedade e os
governos precisam
atentar para a
urgência de um
choque de ordem e
civilização em nossas
cidades”
Esta prática é comum em outras cidades, numa irresponsável manifestação de insensibilidade social das
autoridades. Mas se a antiga capital
sofre, a situação não é muito diferente

em Brasília, por exemplo.
A ausência de policiamento visível
e atuante, pois muitas vezes acontece
o pior, é a autoridade assistir impassível à desordem urbana, que serve
de estímulo a uma imprevisível escalada de abandono das cidades. Na
Europa, a periferia de muitas capitais
e cidades importantes se tornaram
enclaves muçulmanos e/ou africanos.
Na França, existem bolsões onde nem
mais se fala o francês no comércio
local, por exemplo.
O fenômeno é mundial, quando não
se toma providências. Nos EUA, rico,
Detroit atingiu uma situação de degradação que chegou ao conhecimento mundial.
A sociedade e os governos precisam
atentar para a urgência de um choque
de ordem e civilização em nossas cidades, cuidando desta população excluída, que leva uma vida desumana e
denigre a sociedade pela manifestação
de indiferença. E, como sempre ocorre, tem protetores desta situação que
agem em nome do povo.
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